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PHÒNG GD-ðT PHÙ CÁT            KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 
      Môn: Ngữ văn,  lớp 6 
      Thời gian: 90 phút ( Không kể phát ñề) 
 
I-TRẮC NGHIỆM (3,0 ñiểm): 

ðọc kĩ phần trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 ñến câu 4 bằng cách ghi lại chữ cái ñầu câu 
trả lời ñúng : 
“…Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên 
cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng ñỏ một quả trúng thiên nhiên ñầy ñặn. Quả trứng hồng hào thăm 
thẳm và ñường bệ ñặt lên một mâm bạc ñường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước 
biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh ñể mừng cho sự trường thọ của tất cả 
những người chài lưới trên muôn thuở biển ðông.” 
Câu 1(0,25 ñiểm): Phương thức biểu ñạt chính của ñoạn văn trên là gì? 
A- Tự sự  B- Miêu tả  C- Biểu cảm  D- Nghị luận 
Câu 2 (0,25 ñiểm): Nội dung chính của phần trích trên là gì? 
A- Cảnh mặt trời lên trên biển  B- Cảnh mặt trời lặn xuống biển 
C- Cảnh trời sau cơn bão   D- Cảnh dân chài trên biển ðông. 
Câu 3 (0,25 ñiểm):Biện pháp nghệ thuật chủ yếu nào ñược sử dụng trong phần trích trên? 
A- Nhân hoá   B- ðiệp ngữ   C- Ẩn dụ   D- So sánh 
Câu 4 ( 0,25 ñiểm):Câu “ Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.” thuộc kiểu câu nào? 
A- Câu trần thuật ñơn không có từ “là”    B- Câu ghép         C- Câu ñặc biệt        D- Câu rút gọn. 
 Hãy ghi lại chữ cái ñầu câu trả lời ñúng cho mỗi câu hỏi sau: 
Câu 5 (0,25 ñiểm): Câu “ Ngày thứ năm trên ñảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.” thuộc kiểu câu 
nào của câu trần thuật ñơn có từ “là” ? 
A- Câu ñịnh nghĩa  B- Câu giới thiệu  C- Câu miêu tả  D- Câu ñánh giá 
Câu 6 (0,25 ñiểm):   Nếu viết “ Mỗi khi ñi qua cầu Long Biên.” thì câu văn mắc phải lỗi gì? 
A- Thiếu chủ ngữ B- Thiếu vị ngữ C- Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ D- Thiếu trạng ngữ 
Câu 7 (0,25 ñiểm):   Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ta thấy dượng Hương Thư 
ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.  Câu này mắc phải lỗi gì? 
A- Thiếu chủ ngữ B- Thiếu vị ngữ         C- Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ      D- Sai về mặt ngữ nghĩa 
Câu 8 (0,25 ñiểm):   Trong các từ sau ñây, từ nào không phải là từ Hán – Việt ? 
A- Phúc hậu   B- Lễ phẩm   C- Mùa thu   D- Trường thọ 
Câu 9 (0,25 ñiểm):   Trong bài thơ “ Lượm” của Tố Hữu, câu thơ: 
     “ Ra thế 
     Lượm ơi!...”  
 Bị ngắt ñôi thành hai dòng thể hiện ñiều gì? 
A- Thể hiện sự nhận biết một ñiều bất ngờ  B- Thể hiện sự ngạc nhiên 
C- Diễn tả sự ñau xót ñột ngột của nhà thơ  D- Yếu tố nghệ thuật ñộc ñáo của bài thơ 
Câu 10 (0,25 ñiểm): Có ý kiến cho rằng  thông ñiệp mà “ Bức thư của thủ lĩnh da ñỏ” ñem ñến cho người ñọc 
là : con người phải sống hoà hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ 
mạng sống của chính mình. Ý kiến ñó ñúng hay sai? 

A- ðúng    B- Sai  
Câu 11(0,5 ñiểm):   Nối nội dung ở cột A với nội dung cột B cho phù hợp: 

A- Ví dụ về hoán dụ B- Kiểu hoán dụ 
1- Lấy cái cụ thể ñể gọi cái trừu tượng 
 

1- Bàn tay ta làm nên tất cả 
        Có sức người sỏi ñá cũng thành cơm. 

2- Lấy dấu hiệu của sự vật ñể gọi sự vật 
 

      3-  Lấy bộ phận ñể gọi toàn thể 
 

2- Áo chàm ñưa buổi phân li 
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay… 

      4- Lấy vật chứa ñựng ñể gọi vật bị chứa ñựng 
 

 
II- TỰ LUẬN( 7,0 ñiểm): 
Câu 1 (2,0 ñiểm): Bài học rút ra từ truyện “ Bức tranh của em gái tôi ” là gì? 
Câu 2 (5,0 ñiểm): Hãy tả lại cảnh bình minh ở quê em (hoặc nơi em ñang ở). 


